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Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos cinco dias do mês de Junho de dois mil e dezessete, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Aldair da Costa 
Sousa, Carlos Silva Leite, Divino Júnior do Nascimento, Delaite Rocha da Silva, 
Edimar Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, 
Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo 
Lima Silva, Maria José Cardoso Santos, Silvano Faria da Silva, Terciliano Gomes 
Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de dezessete. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador 
Gilmar para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Isaias – Capitulo 41, 
Versículo 10. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente informa a todos que o Sr. 
Renato Moreira está assumindo a função de Técnico de Áudio e Vídeo  aprovado no 
concurso realizado por esta Casa de Leis. Correspondências: Oficio Nº053/017 – 
BRK Ambiental – Assunto: resposta ao oficio nº411/017 de 29 de maio de 2017 
confirmando as presenças da Sra. Sandra Lúcia Leal e Sra. Ilana Noronha Lopes – 
Engenheiras da BRK Ambiental, para a Sessão do dia 05 de Junho do corrente ano. 
Oficio Nº004 /017 PT/ARN do Partido PT – Assunto: Solicita liberação do Auditório 
da Câmara Municipal para o dia 10 de Junho das 18h30 às 22h.  Oficio CCABA 
Nº024/017 – Assunto: Solicitação do Auditório da Câmara Municipal para os dias 09 
e 10 de Junho. O Sr. Presidente coloca em votação os ofícios de liberação de 
Plenário. Sendo aprovados por Unanimidade. Comunicado do Ministério da 
Educação NºCM062523/2017 – informando liberação de recursos financeiros. 
Ordem Do Dia: Leitura do Requerimento Nº221/017 de autoria do vereador Gilmar 
Oliveira – Assunto: Esclarecimento sobre os serviços de recuperação da 
pavimentação asfáltica pelo rompimento de tubulação. Composição da Mesa 
Diretora: O Sr. Presidente convida a Sra. Sandra Lúcia Leal – Engenheira da BRK 
Ambiental para compor a Mesa. O vereador Aldair (Gipão) informa que hoje o Sr. 
Prefeito Municipal assinou a ordem de serviço para a construção da Casa Ana 
Carolina e que o Deputado Elenil esta entrando com emenda parlamentar no valor 
de 300 mil reais e que fica feliz pois essa solicitação foi feita por ele através de 
requerimento. O Sr. Presidente registra as presenças do Dr. Fabrício Azevedo – 
Procurador Jurídico da empresa BRK e o Sr. Rodrigo Correia   – Assessor de 
Comunição da empresa . E em seguida passa a palavra ao vereador Gilmar autor do 
requerimento, que agradece a Dra. Sandra pela presença e questiona sobre os 
trabalhos que a BRK faz no asfalto do município quando executa uma obra da 
empresa, pois é um trabalho que não é de boa qualidade, a pavimentação asfaltica 
fica sempre com defeito e questiona sobre o mau cheiro da estação de tratamento 
da Avenida Filadélfia. Fala também com relação às ruas que estão sendo 
interditadas para os serviços da BRK está causando um transtorno muito grande na 
nossa cidade. Com a palavra Dra. Sandra, que agradece pelo convite e diz que a 
BRK é o novo acionista da Odebrecht, diz que hoje utilizam os mesmos materiais 
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que o município utiliza nas obras de pavimentações asfalticas e destaca que a 
população pode ajudar a empresa e comunicar, que os serviços feitos não ficaram 
bons, e estes serão refeitos, mas que infelizmente as cicatrizes sempre ficam. Com 
relação à interdição das ruas, estão fazendo a mudança da rede de água que são no 
meio das ruas para serem colocadas nas calçadas, e que nem sempre é possível 
que a interdição seja feita fora do horário de trânsito  principalmente quando é no 
centro da cidade, mas que irá reforçar para as equipes de trabalhos que revejam 
essa questão. Com a palavra o vereador Professor Delan, que questiona com 
relação à validade da tubulação das redes, pois já passam de vinte anos e se o 
custo do remendo nessa tubulação é melhor que a troca, pois dependendo do local 
acaba por ter que trocar a tubulação que foi remendada e pergunta se não há como 
fazer engavetamento dessa rede que está sendo trocada para que se tenha um 
melhor custo beneficio.  Com a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior, destaca 
que essa empresa “cavuca” o asfalto da nossa cidade, pois há setores que esperam 
décadas por um asfalto e a Saneatins vai e “cavuca” e que é um serviço mal feito 
com reclamações sendo feitas há todo momento. Diz que a Prefeitura e a empresa 
Saneatins não estão cumprindo a Lei que foi aprovada por esta Casa de Leis, pois a 
Prefeitura não aplica a Lei e a empresa não obedece. Questiona se existe algum 
telefone da empresa que a população possa ligar para informar sobre as localidades 
dos serviços que estão mal feitos e que evite que todo ano a Dra. Sandra tenha que 
vir a esta Casa de Leis por inúmeras vezes. Com a palavra o vereador Terciliano 
Gomes, que destaca que a Dra. Sandra é uma excelente profissional, mas que para 
se falar dessa empresa é preciso saber sobre as Leis de que trata a concessão do 
serviço e que pensa que essas Leis devam ter passado pelo aval do Executivo 
Municipal. Destaca uma Lei do ano de 2013 que foi ressaltada pelo vereador Divino,  
que trata da obrigação que essa empresa tem para fazer os serviços de recuperação 
do asfalto onde a empresa faz suas obras, mas essa Lei não está sendo respeitada. 
Porque? Será que já foi aplicada alguma multa nessa empresa quanto a não 
respeitar essa Lei? O Sr. Presidente registra a presença da Dra. Ilana – Engenheira 
da BRK Ambiental. Com a palavra a Dra. Sandra, que responde ao vereador Delan 
que as redes estão sendo mudadas para as calçadas não pela idade das mesmas e 
sim pela necessidade, pelo número de vazamentos registrados nessas redes e que 
com relação ao engavetamento que foi sugerido, é um serviço que precisa ser 
avaliado com muito cuidado e que irá repassar essa sugestão, diz que Araguaína 
tem 100% de rede de água, quanto à rede de esgoto está um pouco atrasada 
apenas 31%, visto que esta causa mais transtorno na sua instalação, informa o 
número do telefone para que a população telefone: 0800-64-40195 funciona vinte 
quatro horas por dia e destaca que não poderá responder aos questionamentos do 
vereador Terciliano por não ser a sua área e não é o que solicita no requerimento. 
Com a palavra o vereador Israel que fala que já tem uns dez dias que não se tem o 
mau cheiro na localidade da Estação da Avenida Filadélfia e que agradece a 
presença da Dra. Sandra e pelos serviços que foram feitos. Com a palavra o 
vereador Wagner que questiona a Dra. Sandra quais são os trabalhos sociais que a 
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empresa realiza. Com a palavra o vereador Leonardo Lima que cumprimenta a Dra. 
Sandra e que questiona sobre o valor e a cobrança  taxa da rede de esgoto. A Dra. 
Sandra informa que o morador não pagará pela obra da rede de esgoto e sim 
quando a rede estiver instalada e que o morador será orientado sobre essa 
cobrança e que será cobrado na conta de água. Quanto ao trabalho social que foi 
questionado, a empresa tem um projeto que é o  PPS que é um Projeto que é 
voltado para a área ambiental nas escolas e trabalhos de capacitação profissional 
nas áreas impactadas pelas obras da empresa em parceria com o SENAI. Com 
relação a isenção de tarifas quem determina é a Agência Reguladora e  não está 
capacitada para dar essa informação. O vereador Leonardo sugere para que 
possam dar publicidade das redes sociais da empresa. A vereadora Maria José  
(Zezé Cardoso) cumprimenta a Dra. Sandra e agradece pela vinda a esta Casa de 
Lei. O vereador Gideon cumprimenta a equipe da Odebrecht Ambiental e questiona 
sobre o equipamento Eliminador de Ar que pode ser coloca na rede de água para 
diminuir o valor da conta, pois elimina o ar que sai dos canos. O Sr.  Presidente 
registra a presença dos membros do Grupo GAL. A Dra. Sandra ressalta que o 
eliminador de ar é uma pecinha que a população desconhecidamente acha que irá 
diminuir o valor da conta de água só que a empresa já coloca válvulas ventosas que 
é uma peça que elimina o ar das redes de água e que não há nenhum eliminador de 
ar regulamentado pelo IMETRO que possa ser usado pela população  e que  isso 
preocupa a empresa quanto a contaminação da água com entrada de 
microrganismos. O vereador Leonardo Lima questiona se há uma Lei que proíbe a 
colocação desse equipamento? A Dra. Sandra diz que desconhece se há uma lei e 
que a empresa não se responsabiliza pela colocação desse equipamento. O 
vereador Leonardo Lima diz que como não está fazendo mal irá colocar na 
residência dele. O Sr.Presidente diz que tem uma Lei de autoria do vereador Gideon 
Soares, aprovada por esta Casa de Leis que se o consumidor quiser poderá solicitar 
a implantação desse eliminador de ar. O vereador Gideon diz que irá procurar a Dra. 
Sandra na empresa e convida a todos os vereadores para acompanha-lo nesta 
visita. O vereador Aldair (Gipão) questiona com relação à rede de esgoto dos 
setores Itapuan, Planalto e Couto Magalhães, quando esses setores serão 
contemplados? O vereador Gilmar agradece a Dra. Sandra por ter comparecido e 
feitos os devidos esclarecimentos e coloca o seu gabinete a disposição.  A Dra. 
Sandra agradece pelo convite e diz que fica honrada por estar sendo solicitada rede 
de esgoto, mas como estarão iniciando a Estação Definitiva de Esgoto da cidade 
nesse segundo semestre e será uma obra muito grande, precisará fazer um estudo 
para fornecer essa resposta ao vereador Aldair. O Sr. Presidente agradece a Dra. 
Sandra e sua equipe pela presença e que se sintam sempre convidados a 
comparecerem nesta Casa de Leis. A  sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O 
vereador Alcivan Rodrigues pede autorização para se retirar da sessão pois tem 
uma consulta médica marcada. Em votação. Aprovado por unanimidade. Dando 
continuidade a Ordem do dia é feito a leitura dos referidos Projetos de Leis 
Complementares todos de autoria do Executivo Municipal: N°004/015, N°005/017, 
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N°006/017 e do Projeto de Lei N°022/017 também de autoria do Executivo 
Municipal. Projetos para as Comissões: Projeto de Decreto Legislativo N°008/017 do 
vereador Leonardo Lima. Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara 
Municipal referente ao mês de Abril de 2017. Serão encaminhados às comissões 
competentes. Projeto de Lei Complementar N°003/017 do vereador Carlos Silva – 
Acrescenta o Artigo 20-A na Lei Complementar n°008/017 e dá outras providências. 
(Com emendas). Em 1ª discussão. O vereador Aldair (Gipão) pede vista do referido 
projeto de acordo com o Artigo 150 do Regimento Interno. Em votação o pedido de 
vista. Aprovado por maioria. Sendo contrários os vereadores: Carlos Silva, Delaite 
(professor Delan), Edimar Leandro, Leonardo Lima e Zezé Cardoso. Projeto de Lei 
Nº009/017 do vereador Terciliano Gomes – Dispõe sobre a regulamentação do 
estacionamento de veículos automotores nas vias públicas em torno da Praça São 
Luiz Orione, e dá outras disposições. Em 1ª discussão. O vereador Aldair (Gipão) 
pede vista do referido projeto de acordo com o Artigo 150 do Regimento Interno. Em 
votação o pedido de vista. O vereador Terciliano diz que irá votar favorável para que 
o vereador Aldair possa estudar melhor a sua matéria. Aprovado por Unanimidade. 
Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara Municipal, referente ao mês de 
Março de 2017. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador 
Aldair( Gipão) pede para se ausentar por quinze minutos da sessão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Delaite Rocha (Professor 
Delan): Nº875/017 e Nº887/017. Em discussão Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro: Nº872/017 e Nº873/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Geraldo Silva: Nªº865/017, Nº866/017, Nº867/017 e Nº868/017. Em 
discussão.  Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gideon Soares: Nº759/017, Nº857/017 e Nº858/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira: Nº874/017 
e Nº877/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. 
Presidente pede a prorrogação da sessão por mais uma hora. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente registra a presença do Advogado o  
Dr. Miguel Vinicius. Requerimento Nº864/017 do vereador José Ferreira 
(Ferreirinha). Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes: Nº819/017, Nº909/017 e Nº911/017. Em 
discussão. O autor destaca a propositura de Nº911/017 e diz que espera que com a 
presença do representante da Energisa o aumento abusivo das contas de energia 
possa ser esclarecido. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do 
vereador Leonardo Lima: Nº793/017, Nº859/017 e Nº876/017. Em discussão. O 
autor destaca que tanto o cristo redentor quanto o mercado municipal estão 
necessitando passar por uma reforma e recuperação. O vereador Geraldo Silva 
ressalta que a resuperação do Cristo redentor já vem sendo discutida há algum 
tempo e com relação ao Mercado a referida propositura servirá de alerta ao 
Executivo Municipal. O vereador Israel diz que obra mal feita o povo paga caro, pois 
se fizerem uma obra de reforma no Mercado Municipal será a população que pagará 
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pela referida obra. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Marcus Marcelo: Nº917/017 e Nº918/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso): Nº848/017, Nº849/017 e Nº850/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Silvano Faria: Nº834/017 
e Nº890/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes: Nº838/017, Nº839/017, Nº840/017, 
Nº841/017 e Nº883/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque: Nº881/017 e Nº823/017. Em 
discussão. Registra as presenças dos seus filhos Álvaro Henrique e Ana Luiza. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan 
Rodrigues: Nº775/017, Nº776/017 e Nº777/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº086/017 do vereador Alcivan 
Rodrigues – A todos os Coordenadores em nome do Coordenador Geral Gilmar 
Augusto Sousa Santos – pela organização do 3º Encontro do Terço dos Homens. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  Moção de Aplauso 
Nº083/017 – Ao Conselho Tutelar de Araguaína, pela programação do dia Nacional 
de Combate ao Abuso e Exploração sexual de Crianças e Adolescentes. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº082/017 
do vereador Wagner Enoque – A Igreja Quadrangular. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Indicações: Nº036/017 do vereador Carlos Silva. 
Nº034/017 do vereador Geraldo Silva e Nº035/017 do vereador José Ferreira 
(Ferreirinha). As Indicações serão encaminhadas à quem de direito. Moção de Pesar 
Nº087/017 do vereador Edimar Leandro – pelo falecimento do Sr. Wilton Soares. Em 
discussão. O autor destaca que é com muita dor que apresenta essa moção a 
família do Sr. Wilton que foi funcionário desta Casa de Leis. Os vereadores Alcivan e 
Israel pedem autorização para subescreverem na moção. O autor concede. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente parabeniza o vereador Carlos 
Silva pela indicação apresentada e por estar levantando essa causa. Tribuna: O 
vereador Carlos Silva diz que após fazer uma visita à capital Brasília para se reunir 
com a Diretoria do INSS, ficou mais perplexo ainda com a situação da Agência do 
INSS da nossa cidade, sendo que sequer estavam sabendo dessa situação e que 
após relatar a mesma, à previsão do retorno do médico é apenas para o ano de 
2019. Destaca que a nossa cidade precisa de representes que trabalhem com a 
verdade e não fiquem apenas se auto-propagando em Redes Sociais e destaca que 
foi a Brasília por conta própria e que no seu entender não fez mais do que sua 
obrigação e ressalta também que não tem vinculo político com nenhum Deputado 
Federal. O vereador Professor Delan manifesta seu apoio ao vereador Carlos Silva e 
o parabeniza pelo seu posicionamento. O vereador Aldair (Gipão) diz que gostaria 
de associar-se ao vereador Carlos Silva e o parabeniza. A vereadora Zezé Cardoso 
parabeniza o vereador Carlos Silva pela sua ida a Brasília. O vereador Carlos Silva 
diz que fez a Indicação a toda Bancada Federal para que tomem ciência dessa 
situação que a nossa cidade está enfrentando. O vereador Edimar Leandro pergunta 



 
ESTADO DO TOCANTINS PODER LEGISLATIVO 

                      CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho 
Fone: (63) 3414-6900 / Fax: (63) 3414-6902 - CEP 77804-110 -Araguaína - Tocantins 

 

se algum representante federal do nosso Estado recebeu o vereador Carlos Silva.  O 
vereador Carlos Silva diz que a sua visita a Brasília foi para encontrar com a 
Diretoria do INSS e que o único que encontrou em gabinete foi o Deputado Gaguim 
os demais estavam viajando e as visitas ao Senado precisam ser agendadas. O 
vereador Edimar parabeniza o Deputado Elenil da Penha pelo apoio do mesmo na 
construção da casa de Apoio Ana Carolina. O vereador Geraldo Silva manifesta seu 
repúdio ao Deputado Estadual de Porto Nacional, Toinho Andrade com relação a 
sua fala sobre a duplicação da To – 222. O Sr. Presidente prorroga a sessão por 
mais trinta minutos. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Com a palavra o 
vereador Israel manifesta sua alegria com relação aos trabalhos desta Casa de Leis. 
Com a palavra o vereador José Ferreira  (Ferreirinha), que fala sobre uma indicação 
de sua autoria ao Presidente da Assembleia Legislativa do nosso Estado, para que 
fosse dado agilidade na votação dos projetos de Leis que trata da liberação de 
recursos para diversas obras em todo o nosso Estado e parece que Assembleia não 
está preocupada, pois até hoje somente um projeto foi lido em sessão e que 
somente os Deputados Elenil da Penha e Jorge Frederico estão cobrando a 
agilidade desses projetos e destaca que este não é o momento correto para se fazer 
política e sim para trabalhar pelo nosso Estado e mais uma vez pede ao Presidente 
da Assembleia que não atrapalhe o desenvolvimento do nosso Estado e coloque os 
projetos para serem votados. O vereador Terciliano Gomes diz que essa também é 
uma preocupação sua e de toda a UVET e que fez esse questionamento ao 
Presidente da Assembleia que lhe respondeu que esses projetos serão apreciados 
com responsabilidade. O vereador Terciliano Gomes diz que foi cobrado com 
relação a emenda a Lei Orgânica que foi aprovada e que trata da taxa de esgoto. O 
Sr. Presidente diz que foi concedido uma Liminar a Empresa e que tem copia da 
mesma arquivada nesta Casa de Leis. O vereador Terciliano faz um Requerimento 
Verbal solicitando informações com relação aos procedimentos que foram adotados 
por esta casa de leis com relação a essa Liminar. O vereador Delan diz que é 
preciso fazer com urgência alterações na Lei Orgânica do Município. O vereador 
Terciliano informa que alterou a Lei Orgânica com relação ao Subsidio Cruzado e 
limitou a 40% a cobrança da taxa de esgoto e que foi promulgada pela Mesa 
Diretora, e a Odebrecht  entrou com uma ação judicial, onde foi concedido uma 
Liminar a  mesma. O Sr. Presidente diz que essa Liminar encontra-se com o Jurídico 
da Casa e que não há prazo vencido, pois acaba de conversar com o Dr. André – 
Procurador Jurídico da Câmara e que amanhã mesmo o Jurídico entrará em contato 
com o vereador Terciliano para dar um posicionamento ao mesmo. O Sr. Presidente 
mais uma vez conversa pelo telefone com o Dr. André e o mesmo lhe informou,  que 
o Jurídico da Casa entrou com um Recurso contra essa Liminar e que o Ministério 
Público se pronunciou semana passada sugerindo a manutenção da Liminar  e que 
amanhã mesmo será entregue uma cópia desse Recurso ao vereador Terciliano. O 
vereador Terciliano pede através de requerimento verbal que toda documentação 
referente a essa situação seja entregue a ele e a todos os vereadores e solicita 
também que o seu Projeto de Lei referente aos Caixas Eletrônicos retorne para a 



 
ESTADO DO TOCANTINS PODER LEGISLATIVO 

                      CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho 
Fone: (63) 3414-6900 / Fax: (63) 3414-6902 - CEP 77804-110 -Araguaína - Tocantins 

 

ordem do dia das sessões, mesmo sabendo que a matéria tem parecer contrário do 
Jurídico da Casa. O Sr. Presidente solicita da Secretaria da Casa que providencie as 
duas solicitações feitas pelo vereador Terciliano Gomes.Nada mais havendo a tratar 
o Sr. Presidente declara encerrada esta sessão. Para constar lavrou-se esta ata que 
depois de lida e aprovada será devidamente assinada.  


